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Estudo PGM 04 - Gálatas (1.18-24)

“O início do ministério de Paulo”.
Paulo, na sua carta aos Gálatas, explica os seus

movimentos no ministério para esclarecer para as pessoas
que ele não era apóstolo porque ele quis assumir essa

postura, ou, porque ele mesmo quis abrir a igreja dele, ou, porque ele
queria demonstrar para os outros como se faz o cristianismo. Veja, desde
aquela época já tinha rixas e pessoas querendo assumir um papel de
PROFETA, APÓSTOLO, MESTRE pastor e demais. Porém sem um
chamado verdadeiro. Paulo se preocupa em explicar que tudo o que ele
fez foi com ordem e com cuidado da parte de Deus.
Palavras chaves:
*Tiago, irmão do Senhor: Tiago,(Descrito por ser justo, autor da Carta de
Tiago, irmão de Jesus; filho de José e Maria, este se tornou um dos
maiores líderes da Igreja Primitiva.
*Judéia: hoje seria a Região sul de Israel, região que fica do lado leste do
Jordão, rio que divide Israel da Jordânia.

Ministério para glória de Deus.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (1.18-24)
(v.s 18-19) Quando Paulo fala sobre seu testemunho, ele afirma
totalmente a sua independência dos outros apóstolos, para que os seus
ouvintes vejam que a fonte principal dele era Cristo. O chamado de Paulo
era um chamado divino. Paulo, também fala da hospitalidade que recebeu
da parte de Pedro. “A hospitalidade é a característica de um bom
Cristão”. Ainda mais entendendo que Paulo era anteriormente “Saulo o
perseguidor”. Refletir- Enquanto a nós, seriamos hospitaleiros com
alguém que anteriormente nos perseguia? Somos capazes de ser
hospitaleiros com alguém que já foi o nosso inimigo?
Tiago, o irmão do Senhor, era outro nome importante na igreja de
Jerusalém, podemos entender que Paulo foi conhecer estes homens para
saber se o que estava ensinando era de fato o Evangelho. (trocar
figurinhas).

(v.s 20) Paulo, precisa colocar um juramento acerca da veracidade
destes fatos, pois isso seria uma testemunha de tudo o que ele irá ensinar
na carta. Existían pessoas que negavam que Paulo fosse um verdadeiro
apóstolo, mas aqui ele declara que tudo o falado é verdade. “Um homem
de Deus deve ter honra e falar sempre a Verdade.”
(v.s 21-22) Estes versículos falam de regiões para as quais o apóstolo foi
pregar o evangelho, declarando assim que Ele pregava para os gentios
(Pessoas que não fazem parte de Israel como nação), o foco do
ministério dele sempre foram estas pessoas. Na Judéia ele não era
pessoalmente conhecido, (v.s 23) mas as pessoas ouviam falar dele.”O
testemunho de vida reflete as mudanças que Deus faz na nossa Vida).
(v.s 24) O arrependimento de um perseguidor, demonstrava o poder
de Deus e glorificava o que Deus é capaz de fazer?
Perguntas de Reflexão:
-O que você consegue refletir sobre a realidade de hoje, em que qualquer
pessoa assume para si um chamado de apóstolo, mestre, profeta, sumo
sacerdote, Levita pastor, pastora sem ter um verdadeiro chamado de
parte de Deus?

-A hospitalidade, faz parte do seu caráter? Considere o exemplo de Pedro
de receber em casa alguém que anteriormente era perseguidor do
Evangelho?

-Ter honra, a sua palavra hoje tem valor? Você procura sempre cumprir as
suas promessas e Falar a verdade?

-Se Deus foi capaz de restaurar Paulo (Saulo de Tarso o perseguidor) ele
não é capaz de restaurar alguém que está perdido?

“Senhor Deus, faz o nosso coração refletir o amor e a misericórdia
de Cristo; tira de nós a incredulidade e nos dá amor pelas almas”.

Oração final


